Zaandam, 3 februari 2021

Betreft: allerlei zaken voor de komende weken

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Graag informeer ik jullie over een aantal zaken die in de komende weken van belang zijn.
Denk daarbij aan de toetsperiodes, maar ook aan de mogelijkheden van extra begeleiding.
Ik verzoek jullie deze brief dan ook goed te lezen.
1. Afronding toetsperiode 2 - herkansingen
Alle toetsen zijn nu bijna achter de rug; de laatste inhalers doen dit op 4 en 5 februari.
Aangezien dit om een relatief kleine groep gaat, zullen er die dagen gewoon lessen
plaatsvinden.
De volgende stap is dat alle leerlingen twee herkansingen mogen maken. De leerlingen
mogen zelf bepalen uit welke toetsperiode ze toetsen willen herkansen. Deze herkansingen
vinden plaats op 18 en 19 februari. Er zullen die dagen geen lessen gegeven worden.
2. Toetsperiode 3
In toetsperiode 3 zijn er maar twee toetsen. Dit is een toets Duits, die staat gepland voor
woensdag 17 februari. De leerlingen die geen Duits hebben volgen die dag gewoon les.
De schrijftoets Nederlands wordt op maandag (15 februari) of dinsdag (16 februari)
afgenomen in de les Nederlands. Het definitieve schema voor de toets Nederlands volgt nog
via jullie docent.
Let op: 15, 16 en 17 februari zijn dus gewone lesdagen (was toetsweek).
3. Extra begeleiding
We zijn inmiddels gestart met een groep havo 4-leerlingen op school, die het lastig vinden
om de online lessen thuis te volgen om verschillende redenen. Deze leerlingen zitten samen
in een lokaal (op 1,5 meter) en volgen hier hun online lessen. In het lokaal is ook een
begeleider aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De groep is op dit moment vol,
maar voor mogelijkheden kun je altijd even contact opnemen met ondergetekenden.
Ook is er ruimte om extra steunlessen te bieden. We zijn nu bezig met het organiseren
daarvan bij een aantal vakken, zoals economie, scheikunde en wiskunde. Die steunlessen
worden gegeven door onze eigen docenten of door docenten in opleiding.
4. Tot slot: werkhouding
We krijgen toch wel van veel collega’s terug dat er iedere les absenten zijn en dat niet iedere
leerling even actief meedoet. We willen jullie op het hart drukken om bij iedere les aanwezig
te zijn, om zo het onderwijsproces zo goed mogelijk door te laten lopen.
We willen jullie verder veel succes wensen met het onderwijs thuis en we hopen jullie snel
weer te zien.
Met vriendelijke groet,

Mw. A. van Vliet, leerjaarbegeleider havo 4
D. Schallig, afdelingsleider havo
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Toetsen TP1 en TP2 inhalen

4 en 5 februari

Toets Nederlands

15 of 16 februari

Toets Duits S402

17 februari

Herkansingen

18 en 19 februari

Leerlingen die cijfers missen
uit TP1 en TP2
(overige leerlingen hebben
deze dagen gewoon les).
Alle leerlingen, wordt
afgenomen in de les
Nederlands.
Leerlingen met Duits
(overige leerlingen hebben
gewoon les.
Alle leerlingen (die zich
opgegeven hebben).

